


“Vešli jsme do doby, kdy by se 

každý člen církve měl chopit 

zdravotně - misijní práce.“ 7 T 62 
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Mat. 10,7-8 

Jděte, kažte, že se přiblížilo 

království nebeské.  

Nemocné uzdravujte… 







Jelikož Pán brzy přijde, je čas… investovat a 

zakládat instituce pro vzdělávání pracovníků 

jako ve Školách proroků. Jestliže Pán uvidí, že 

tak konáte, řekne: “Správně služebníku dobrý 

 a věrný…“  6T 441 

J.Hawlitschek,M.D.,MPH. 



Kdyby byly naše školy  vedeny tak, jak si Bůh 

přál, bylo by v těchto závěrečných dnech 

hlásání poselství konáno dílo podobné tomu, 

jaké konaly školy proroků (RH Oct. 24, 1907). 

Jako například škola 

Madison, dle Božích rad 

poskytovala praktické 

vzdělání pro soběstačnou 

misijní práci (Bible, 

zdravotní poznatky, 

zemědělství, sanatorium..) 



„Bylo mi ukázáno, že  

na tomto místě se má 

výhodně poskytovat 

všestranné vzdělání.“  

ST series B 11 p.31 

„Máme vynaložit všechny 

dostupné prostředky, 

abychom i na  ostatních 

místech  založili  školy 

podle  vzoru   Madison 

college. Poselství bude 

rychle rozšířeno do každé 

země.“ dtto p.35 



Vyvážená rostlinná strava 

Poznatky WHO, ADA… 

Principy Bible a D. proroctví 

Teorie i praxe zdr. vaření 



Procedury, zábaly, 

koupele, masážní 

techniky, zdravotní 

TV, rehabilitační 

Pilates, SM-systém  







Fytoterapie, detoxikace, 

syrové šťávy, zelené po-

traviny, aromaterapie… 



v průběhu rekondičních pobytů  

 S kurzem ZDRAVÉHO VAŘENÍ 

                                                   

                                      







PŘIHLÁŠKU z www.lightkurz.cz   

 Nyní potřebujeme zdravotní misionáře. Nemůžeme 

ztratit  více let přípravou. Dveře, nyní otevřené 

pravdě, se již brzy navždy uzavřou.  9T 172 

           zašlete do 30.7. na 

              info@ippoz.cz 



Úvodní 14-ti denní kurs srpen 2016 

 

www.lightkurz.cz 

Roční kompletní kurs  21.9. – 11.6. 

 







Vždy Čtvrtek od 17 h a v sobotu večer 



Víkendy střídavě každý 2. měsíc:  

Blok Vodoléčeb, Fytoterapie a Sauny 

. 

                      Blok zdravotní TV, Cvičitelství  





MOŽNOST UPLATNĚNÍ – Centra zdraví (fitness,wellness, městská centra 

vlivu s místností pro rekondiční procedury, instruktoři cvičení) 

- Rekondiční pobyty: Organizace, Instr. cvičení, Lektor, Terapeut… 

- Propagace knih a produktů zdraví – Poradenská činnost 

- Práce na školách, v Klubech zdraví, dom.důchodců, dům od domu… 

- Možnost praxe v sanatoriích preventivní medicíny u nás i v zahraničí 







“Nemoci všeho druhu budou na lidské  
rodině a nevědomost, ohledně zákonů  
zdraví vyústí ve velké utrpení a ztráty  
mnoha životů, které mohly být spaseny.  
Náboženská agrese podvrátí svobodou  
svědomí. Budem postaveni do nepříznivé  
situace. Pro naše vlastní dobro bychom se měli, tak jak máme 
příležitost, vzdělávat ohledně nemocí, jejich příčin, prevence a léčby. 
Ti, kteří to budou dělat, najdou místo práce kdekoliv. Zdravotně-
misijní práce, prováděná ve spojení s poselstvím 3.anděla, má 
dosáhnout úžasných výsledků. Posvěcuje, sjednocuje a vychází z 
poslání Toho, kdo vyslal i první učedníky.” Maranatha 185.2-4  
 

 (Ellen G. White, Ev 523) 






